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Pan
Piotr Mroziński
Radny Miasta Kalisza

W  odpowiedzi  na  interpelację  Pana  Radnego  z  dnia  09.06.2020  r.  w  sprawie
ustanowienia strefy ciszy na rzece Prośnie w obrębie parku miejskiego w Kaliszu, poniżej
przedstawiam stosowną informację na powyższy temat.

Na podstawie  art.  116.  ust.  1.  ustawy z  dnia  27  kwietnia  2001 r.  Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) Rada Powiatu (tutaj Rada Miasta) może w
drodze uchwały ograniczyć lub zakazać używania jednostek pływających lub niektórych ich
rodzajów  na  określonych  wodach  płynących,  jeżeli  jest  to  konieczne  do  zapewnienia
odpowiednich  warunków  akustycznych  na  terenach  przeznaczonych  na  cele  rekreacyjno-
wypoczynkowe. Ograniczenia nie mogą dotyczyć jednostek pływających, których użycie jest
konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub utrzymania rzeki.

W pełni zgadzam się z Pana opinią na temat zapewnienia odpowiednich warunków dla
wypoczynku i rekreacji na rzece Prośnie i w jej sąsiedztwie. 

Zapewne jest  to temat  do dyskusji  przy kolejnych pracach Urzędu i  Komisji  Rady
Miasta  oraz  szeroko rozumianych użytkowników wód,  których celem będzie zapewnienie
odpowiednich  warunków  do  wypoczynku  i  rekreacji,  jednocześnie  nie  ograniczających
innych  form  działań  i  aktywności,  w  tym  sportowych,  porządkowych  i  dotyczących
bezpieczeństwa. 



Kalisz, 9 czerwca  2020 roku 

Piotr Mroziński   

Radny Rady Miasta Kalisza 
Sz. P. 

Krystian Kinastowski  
Prezydent Miasta Kalisza 

 
 
 
 
 

 
INTERPELACJA  

 
Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie „Strefy Ciszy” na rzece 
Prośnie w obrębie Parku Miejskiego w Kaliszu.  
 
 
Szanowny Panie Prezydencie, kieruję do Pana interpelację, w związku z informacjami jakie dotarły do mnie 
od mieszkańców naszego Miasta, odnośnie problemów z ruchem wodnym pojazdów motorowych na rzece 
Prośnie w obrębie Parku Miejskiego. Inaczej mówiąc, dochodzi do sytuacji, w których pojazdy te rozwijają 
tam nadmierne prędkości stwarzając tym samym zagrożenie dla innych uczestników korzystających 
z rekreacji na rzece Prośnie. Duża prędkość, ogromny hałas i duża fala na rzece, to skutki takich zachowań. 
W trakcie zbierania materiałów do przygotowania tej interpelacji, natknąłem się na podobną w swoim 
charakterze, złożoną do Pana kilka dni temu przez Pana Radnego Tadeusza Skarżyńskiego. Cieszy mnie, że 
ktoś jeszcze zwraca na ten problem uwagę, chociaż mam nieco inne spojrzenie na rozwiązanie tego 
problemu. Nie jestem zwolennikiem całkowitego ograniczenia ruchu w/w pojazdów na rzece Prośnie 
w obrębie Parku Miejskiego. Uważam, że każdy ma prawo korzystać z zasobów rzeki i parku, jednak 
z poszanowaniem innych użytkowników. Rozwiązaniem takim jest utworzenie na tym obszarze tzw. „Strefy 
Ciszy”, określonej i usankcjonowanej w polskim prawodawstwie. Taka strefa, to w tym przypadku obszar 
obejmujący akwen wodny oraz jego brzegi i przyległy teren, na którym nie wolno wytwarzać hałasu 
przekraczającego 45dB. Taka strefa wyznaczona i oznakowana nie będzie nikogo dyskryminować, ale za to 
wymusi odpowiednie zachowania i da podstawę do ścigania tych „niepokornych” odpowiednim służbom 
miejskim. Na takim rozwiązaniu skorzystają wszyscy. Mieszkańcy chcący odpocząć nad wodą lub na wodzie, 
ptaki bytujące na wodzie lub pobliskich drzewach, bobry, ryby i wielu innych. Nie nakreślam tutaj 
ostatecznych obszarów takiej strefy, zostawiam to profesjonalistom w tym zagadnieniu. Ponieważ jednak 
czasy mamy trudne, mało przestrzeni do relaksu i rekreacji, a przed nami sezon wypoczynkowy, to bardzo  
proszę o PILNE podjęcie tematu. 
 
 
 
 

              Z wyrazami szacunku 
 
 

Piotr Mroziński 
Radny Rady Miasta Kalisza 


